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Aims One of the effective therapies for the improvement of substance abusers is cognitive-
behavioral group therapy. The aim of this study was to determine the effectiveness of 
cognitive-behavioral group therapy on changing irrational beliefs and increasing self-concept 
of substance abusers in Ahvaz.
Materials & Methods This semi-experimental study with pre-test and post-test design with 
control group was conducted among addicted men to variety of drugs in Ahvaz in 2018. 
Thirty subjects were selected by random available sampling method and randomly divided 
into experimental and control groups. Jones`s irrational beliefs questionnaire and Beck self-
concept test were used to collect data. The experimental group received cognitive-behavioral 
group therapy in 10 sessions (60 minutes in per session). Data were analyzed by SPSS 21 
software using multivariate analysis of covariance (MANCOVA).
Findings The mean scores of irrational beliefs in both experimental and control groups 
reduced in post-test comparing to pre-test, but the difference between experimental and 
control groups was significant in post-test (F= 42.89 p<0.01). The mean scores of self-concept 
in both experimental and control groups increased in post-test comparing to pre-test, but the 
difference between experimental and control groups was significant in post-test (F= 14.15; 
p<0.01).
Conclusion The cognitive-behavioral group therapy is effectiveness on reducing irrational 
beliefs and increasing self-concept of substance abusers.
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 کاهش بر رفتاری- شناختی درمانیگروه اثربخشی
در  خودپنداره افزایش و غیرمنطقی باورهای
  مخدر مواد کنندگانمصرفسوء

  
  MA زهرا مسيحی

 آزاد دانشگاه اهواز، واحد، علوم انسانیدانشکده  ،یعموم یشناسروان گروه
  رانیا اهواز، ،یاسالم
  DPh *همائی رضوان

 آزاد دانشگاه اهواز، واحد، دانشکده علوم انسانی ،یعموم یشناسروان گروه
  رانیا اهواز، ،یاسالم

  
  دهیچک
 مخدر مواد مصرفسوء دارای افراد بهبود برای ثروم هایدرمان از یکی :فاهدا

 یاثربخش زانیم نییپژوهش حاضر تعهدف  .است رفتاری- شناختی درمانیگروه
خودپنداره  شیو افزا یرمنطقیغ یباورها رییبر تغ یرفتار-یشناخت یدرمانگروه

  مصرف مواد مخدر در شهر اهواز بود.سوء یافراد دارا
آزمون آزمون و پسآزمایشی با طرح پیشنیمه پژوهشاين  :هاروش و مواد
انجام  ۱۳۹۷کلیه مردان معتاد به انواع مواد مخدر شهر اهواز در سال  دار درکنترل
نفر به روش تصادفی در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه  ۳۰شد. 

نامه باورهای ها از دو پرسشآوری دادهآزمایش و کنترل تقسیم شدند. برای جمع
 یدرمانمداخله گروهایش گروه آزم استفاده شد. بکو خودپنداره  جونزغیرمنطقی 

 لیتحل باها داده دریافت کردند. یاقهیدق۶۰جلسه  ۱۰صورت بهرا  یرفتار- یشناخت
 .ندقرار گرفت لیو تحل هیمورد تجز SPSS 21افزار نرمدر  یریچندمتغ انسیاروکو

و کنترل در  آزمایششاخص باورهای غیرمنطقی در هر دو گروه میانگین  :هایافته
آزمون کاهش داشت ولی اختالف گروه کنترل و آزمون نسبت به پیشپس

شاخص میانگین  ).F=۸۹/۴۲؛ >۰۱/۰pدار بود (آزمون معنیپسآزمايش در 
آزمون آزمون نسبت به پیشو کنترل در پس آزمایشخودپنداره در هر دو گروه 

دار بود زمون معنیآافزايش داشت ولی اختالف گروه کنترل و آزمايش در پس
)۰۱/۰p< ۱۵/۱۴؛=F.(   
و  یرمنطقیغ یبر کاهش باورها یرفتار-یشناخت یدرمانگروه :گیرییجهنت
  کنندگان مواد مخدر موثر است.مصرفخودپنداره سوء شیافزا

  مواد مصرف سوء خودپنداره، غیرمنطقی، باورهای رفتاری،-شناختیدرمان  ها:کلیدواژه
  
  ۰۳/۱۲/۱۳۹۷ افت:یدر خیتار
  ۱۵/۰۳/۱۳۹۸ رش:یپذ خیتار

	۲۵/۰۳/۱۳۹۸تاريخ انتشار الکترونيک: 
  homaei@iauahvaz.ac.ir مسئول: سندهینو*

  
  مقدمه
 تمام در را ویرانگری پیامدهای و است اجتماعی آسیبی اعتیاد
 و اجتماعی آثار به کلی نگاهی .]1[گذاردمی جا به جامعه ابعاد
 ها،بیماری انتقال چون مشکالتی افزایش اعتیاد، المللیبین

 و مراقبت هایهزینه و آمیزخشونت و غیرقانونی رفتارهای
 اقتصادی و خانوادگی بهداشتی، هاییبآس همچنین و ]2[سالمتی

 زندگی، و تفکر شیوه شخصیتی، خصوصیات .]3[دهدمی نشان را
 عوامل از هیجانی و شناختی تنظیم در کژکاری و عقاید
 اعتیاد بارزیان تاثیرات به توجه با .]4[است اعتیاد کنندهبینیپیش
 عوامل شناساییاهميت  اجتماعی، و خانوادگی فردی، ابعاد بر

 احساس از پيش بیش آن از پیشگیری و کنندهبینیپیش
 و شناختی عوامل نتیجه مواد مصرفسوء و اعتیاد .]5[شودمی

 .]6[است فرد شخصیتی
 داشتن مخدر، مواد به اعتیاد ادامه یا گرایش بر ثرمو عوامل از یکی

 نامناسبی یهاحلراه غیرمنطقی یباورها است. منطقیغیر باورهای
 از را فرد و بردمی کار به خود شخصی مشکالت یبرا فرد که هستند
 یباورها .]7[داردبازمی مشکالت با آمیزموفقیت شدنمواجه

 نخست، حالت در .دهدمی رخ منفی شرایط دو در غیرمنطقی

 با است وقوع حال در فرد یزندگ در که خاصی یرویدادها
 باور عنوان به و شودمی همراه عاطفی و یرفتار یهااختالل

 باور یک دوم، حالت در یابد.می استقرار فرد زندگی در غیرمنطقی
 که است این منظور است. قبلی غیرمنطقی باور از ناشی غیرمنطقی،

 فرد خود منفی تجارب نتیجه در است ممکن غیرمنطقی، یباورها
 است، داده رخ که منفی یرویدادها با مجاورت در یا شوند ساخته
 غیرمنطقی باورهای مقایسه به ]9[همکاران و ساعد .]8[شوند پدیدار
 که پرداختند وابستهغیر افراد و مخدر مواد به وابسته افراد بین
 از بیشتری میزان دارای مواد به وابسته گروه که داد نشان نتایج

 کاهش باعث غیرمنطقی، باورهای ند.هست غیرمنطقی باورهای
   دهد.می افزایش را اعتیاد به گرایش نتیجه در و زندگی از رضایت

 است، مؤثر مواد مصرف سوء تداوم در احتماال که عواملی جمله از
 ما دانش و احساسات ها،نگرش شامل خودپنداره است. خودپنداره
 یتمام و است اجتماعی پذیرش قابلیت و مهارت توانایی، درباره
 در را افراد ارزیابی یهاروش و عاطفی و ادراکی شناختی، ابعاد
 و احساسات افکار، از ایمجموعه به ندارهخودپ بنابراین گیرد،برمی
 پرورش ذهن در خودش درباره کسهر که شودیم گفته ییهانگرش

 افراد خودپنداره خصوص در شدهانجام هایپژوهش .]10[دهدیم
 و مواد صرفم سوء بین که دهدمی نشان مواد مصرف سوء دارای

 که افرادی که طوری به ،دارد وجود دارییمعن ارتباط خودپنداره
 خودپنداره پایین سطح دارای دارند مواد مصرف سوء شدتبه

   .]11[هستند
 افزایش و منطقیغیر باورهای کاهش در موثر هایدرمان جمله از

 رضف .است رفتاری-شناختی درمانی گروه معتاد افراد در خودپنداره
 یادگیری یندهایآفر که است این رفتاری-شناختی درمان بنیادی
 ایفا مواد به وابستگی و اعتیاد تداوم و ایجاد در مهمی نقش
 کاهش در افراد به کمک برای توانیم اصول همین از لذا ،کنندیم

 رفتاری-شناختی درمان تر،ساده عبارت به کرد. استفاده مواد مصرف
 زیاد هاآن در مواد مصرف احتمال که هایییتموقع شناسایی در

 با ثروم مقابله و مناسب زمان در هایتموقع این از اجتناب و است
 هاآن به مواد مصرف سوء با مرتبط ینآفر مشکل رفتارهای و لیمسا
 مواد به وابستگی رفتاری،- شناختی نظریه طبق .]12[کندیم کمک
 گرفتهیاد  رفتارهای سلسله یک از متشکل رفتارها، سایر مانند مخدر
 ماده نتایج به بردنپی اثر در الگوها از تقلید طریق از که است شده
 رفتاری-شناختی درمانی گروه .شودیم آموخته شده استفاده مخدر
 کمک مواد کنندگانمصرف به که بوده متمرکز و مدتکوتاه ایشیوه
 باال مواد مصرف سوء احتمال آن در که را هاییموقعیت تا کندمی
 دوری هاموقعیت این از الزم هایزمان در و شناسایی را رودمی
 رفتارهای و مشکالت طیف با موثری شیوه به نهایت در و کرده
 آن انگریب هاپژوهش جیتان .]13[کنند مقابله مواد با مرتبط دارمساله
 خودکشی افکار و تکانشگری رفتاری،- شناختی درمان که است
 این زا هد.دمی کاهش دارییمعنا طوربه را اعتیاد دارای ناننوجوا
   .]14[برد بهره توانمی ادانمعت بهبود برای درمان نوع
 یهادرمان یرثات عنوان با پژوهشی در ]15[امیریان و مامی

 نتایج و دادند انجام ایران در معتادان درمان بر رفتاری- شناختی
 ثروم اعتیاد درمان بر رفتاری-شناختی یهادرمان که دهدمی نشان
 تعیین با پژوهشی در ]16[مقدمنیکزاد و لنگرودی علوی است.

 مواد به اعتیاد میعال کاهش بر رفتاری- شناختی درمان اثربخشی
 در توجهی قابل ثیرتا رفتاری- شناختی درمان نشان دادند که مخدر
 .است اعتیاد عود از جلوگیری و مخدر مواد مصرف کاهش
 تغییر موجب رفتاری-شناختی درمان که دهندمی نشان هاپژوهش
   .]17[شودمی غیرمنطقی باورهای



 ۱۰۷  سوء مصرف مواد مخدر یخودپنداره افراد دارا شیو افزا یرمنطقیغ یبر کاهش باورها یرفتار- یشناخت یگروه درمان یاثربخشــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رفتاری یکی از -ناختیش درمان، شدهانجام هایپژوهش طبق
 در اما است، اعتیاد عود از پیشگیری و کنترل برای ثرهای مودرمان
 تغییر بر درمانی روش این ثیرهای اندکی در مورد تاپژوهشایران 
 با لذا .است گرفته صورت خودپنداره افزایش و غیرمنطقی باورهای
 حاضر پژوهش هدف زمینه، این در پژوهشی خالءهای به توجه
تغییر  بر رفتاری- شناختی درمانیگروه اثربخشی میزان تعیین

 مصرفءافزایش خودپنداره افراد دارای سو و منطقیباورهای غیر
  بود. اهواز شهردر  مخدر مواد

  
  هاروش و مواد
 آزمونآزمون و پسآزمایشی با طرح پیشنیمه پژوهشاين 
 در اهواز شهر مخدر مواد انواع به معتاد مردان کلیه در دارکنترل
ی هاپژوهشبه  استناد اب نمونه حجمانجام شد.  ۱۳۹۷ سال

تعيين شد که به  نفر ۳۰ پژوهش طرح اساسو بر ] ,127[گذشته
 گروه دو در تصادفی صورت به وروش تصادفی در دسترس انتخاب 

 ورود هایمالک شدند. تقسیم نفر) ۱۵( کنترل و نفر) ۱۵( آزمایش
انواع مخدر، حداقل  مصرف سابقه سال یک حداقل داشتن

عدم ورود  یهامالک و سال ۵۰ تا ۲۵ بین سن و یتحصیالت ابتدای
 یا پزشکی پرونده و شناختیروان و جسمی بیماری داشتن
   بودند. پزشکیروان
 غیرمنطقی باورهای نامهپرسش دو از هاداده آوریجمع برای
 .شد استفاده ]19[بک خودپنداره نامهپرسش و ]18[جونز
 ]18[جونز توسط ١٩٦٩ سال در غیرمنطقی: باورهای نامهپرسش
 ابزارهای ترینراستفادهپُ  از یکی نامهپرسش این شد. طراحی
 از نامهپرسش این است. جهان در غیرمنطقی باورهای گیریاندازه
 به واالتئس به پاسخ که شده تشکیل مقیاس ١٠ و والئس ١٠٠

 روش به نامهپرسش کل اعتبار ]18[جونز .است ایگزینهپنج صورت
 ٨٠/٠ تا ٦٦/٠ را هامقیاسخرده ازيک  هر برای و ٩٢/٠ را بازآزمایی
 نامهپرسش این پایایی ]20[همکاران و نیاصفاری است. کرده گزارش

 نیز پژوهش این در آوردند. دستبه ٧٤/٠ کرونباخ آلفای براساس را
 به ۷۹/۰ کرونباخ آلفای روش از استفاده با نامهپرسش این پایایی
  آمد. دست
 یبررس منظوربه ١٩٩٠ سال در بک توسط :خودپنداره نامهپرسش

 را آن سال همان در گر،ید محققان و كرد مطرح افراد خودپنداره
 یبرا یالهیوس و هیگو ٢٥ شامل اسیمق نیا .]19[كردند یابیارز
ه ینظر در كه است خودش از شخص یمنف یهانگرش یابیارز

 به نسبت یمنف (نظر گانهسه یمنف شناخت بخش ،بک یشناخت
 با متعدد موارد در یآزمودن دهد.یم لیتشك را ا)یدن و طیمح خود،
 یكی و سهیمقا گرانید با را خود دارد، خود از كه یاستنباط به توجه
 دهد.یم نشان بهتر را او یژگیو كه كندیم انتخاب را یعبارت ٥ از

ه دهندنشان باالتر نمرات كه شده یطراح یاگونهبه آزمون
 ۸۲/۰ یآلفا بیضر اسیمق نیا یبررس در است. مثبته خودپندار

 است. یبخشتیرضا یدرون یهمسان شاخص كه دهمآ دستبه
 کی یزمانه فاصل با مجدد شیآزما قیطر از اسیمق ییایپا بیضر
 نیا گر،ید نامحقق بود. ٦٥/٠ ماه ٣ یزمان فاصله با و ۸۸/۰ هفته
 و گذاشتند سنجش به ییروا و اعتبار نظر از رانیا در را اسیمق
 با زین آن سازه ییروا آمد. دستبه ۸۵/۰ آن كرونباخ یآلفا بیضر

 هیتجز آنها نمرات سهیمقا و افسرده و یعاد افراد نیب آزمون انجام
 كرونباخ یآلفا بود. داریمعن تفاوت مورد هر در كه شد لیتحل و
 در .]21[آمد دستبه ٨١/٠ گر،ید یپژوهش در زین نامهپرسش نیا

  د.وب ۸۲/۰ با برابر شدهمحاسبه کرونباخ آلفای میزان حاضر پژوهش

و تاییديه  بهزیستیاز سازمان  مجوزهای الزم برای انجام پژوهش
شد. کسب  کميته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوازاخالقی از 

، افراد واجد شرایط با توجه به پس از شناسايی مراکز ترک اعتياد
 ۳۰های ورود که مايل به همکاری بودند مشخص شدند. مالک

کشی مشخص شده و به صورت تصادفی نمونه از ميان افراد با قرعه
 اطالعات کلیه ،یاخالق مالحظات برایبه دو گروه تقسیم شدند. 

 نامهرضایت اخذ و طالعهم حشر از بعد و ماند محرمانه بیماران
- شناختی درمانیگروه مداخله د.شدن مطالعه وارد افراد گاهانه،آ

 رفتار-تشناخ در تاکید مورد و مشترک کار بر مبتنی رفتاری
 افکار، رفتار، بررسی برای درمانجویان به که راهبردهایی و درمانگری
 جلسه ١٠ صورت به ،کردکمک می عواطفشان و احساسات

 گروه برای ]22[همکاران و دستجانی پروتکل براساس یایقهدق٦٠
 دریافت ایمداخله کنترل گروه اما ،)١جدول ( شد هارای آزمایش
  نکردند.

  
  رفتاری- درمانی شناختیگروه محتوای جلسات) ١جدول 

  جلسه اول
 ،هیوگر نيناقو دنكرحمطر وه،گر هبرو ر همديگر با عضاا یزشناساآ و فیمعر

 هميتا سیربرو  بحث ،جلسه تمد لطوو  یاربرگز نمكاو  نماز دنكرمشخص
  آزمونهی و گرفتن پیشوگرن مادر هيژوبه دعتياا ییداروغيرهای نمادر

  جلسه دوم
 ،یرفتار - تیشناخ نمادر لمد فیمعر د،عتياا رهبادر رانبيما هيدگاد به توجه
  نگیخا تكاليف یابر قیمنط دنكرهمافر

  جلسه سوم
 ك،تر ردمودر  ربيما ییاسوگردو  به توجه اف،هدا یبندلويتو او یزساشنرو

  ادمو با مرتبط رفكاا با مقابلهو  ییشناسا
  جلسه چهارم

 تجربهيک ان عنو به ميل ماهيت لنتقاا ف،مصر به ميلاز  ربيما تجربه کدر
 رفتار- سوسهو - فمصر "فكر مشو مثلث سیربرو  راگذو  تمدهكوتا بیعیط

  فمصرهای میل به اننگيزابر ننشا ییشناسا ،"فمصر
  جلسه پنجم

  ميل لكنتر نفنو تمرين و زشموآ ف؛مصر
  جلسه ششم

 دنكرجايگزين ،منطقیغير یهاوربا یرو ركا و سالم یگيرتصميم تمرين
  آن تقويت یابر تكاليف يهارا و قیمنط یهاوربا

  جلسه هفتم
  میعمو ایبلهمقا برنامه ينوتد ه،يندآ فرينآخطرهای موقعيت نیبيپيش

  جلسه هشتم
 ربيما یهاشتالاز  حمايت و ینگرزبا ران،بيما یابر نیعي تیحماي نامه حیاطر
  برنامه  یاجردر ا

  جلسه نهم
  جلسه درون ییلهگشاسی مساساا یهافیمعر مگا

  جلسه دهم
و موفق  جنبه ردمودر  ربيمااز  ردخوزبا يهارا ن،مادر افهدا و برنامه رهبادو ورمر

  آزمونبازخورد در مورد پیشرفت و گرفتن پسناموفق درمان و دریافت 
  

 شد. استفاده چندمتغیری کواریانس تحلیل از هابرای تحليل داده
 و تجزیه مورد SPSS 21 افزارنرم از استفاده با پژوهش هایداده

  گرفت. قرار تحلیل
  

  هایافته
و  آزمایشدر هر دو گروه  غیرمنطقی باورهایشاخص  میانگین

آزمون کاهش داشت ولی آزمون نسبت به پیشکنترل در پس
؛ >۰۱/۰pدار بود (آزمون معنیگروه کنترل و آزمايش در پساختالف 

۸۹/۴۲=F.(  و  آزمایشخودپنداره در هر دو گروه شاخص میانگین
آزمون افزايش داشت ولی آزمون نسبت به پیشکنترل در پس

؛ >۰۱/۰pدار بود (آزمون معنیاختالف گروه کنترل و آزمايش در پس
۱۵/۱۴=F ۲؛ جدول.(  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضوان همائیو ی حیزهرا مس  ۱۰۸
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  های پژوهش در گروه کنترل و آزمایشمقايسه ميانگين شاخص )۲جدول 
  داریسطح معنی  آزمونپس  آزمونپیش  شاخص

  باورهای غیرمنطقی
  >٠١/٠p  ۳۰/۳۱۴±۹۶/۱۵  ۴۵/۳۲۱±۸۹/۱۸  آزمایش گروه

  ۰۰/۳۱۸±۳۲/۱۸  ۳۰/۳۲۰±۱۳/۲۰  گروه کنترل
  خودپنداره

  ۷۵/۸۰±۲۷/۱۲  ۴۰/۷۲±۵۴/۱۱  گروه آزمایش
٠١/٠p<  

  ۸۰/۷۲±۸۱/۱۱  ۵۵/۷۰±۸۶/۱۱  گروه کنترل
  

   بحث
- شناختی درمانی گروه اثربخشی بررسی ،حاضر پژوهش هدف
 افراد در خودپنداره افزایش و غیرمنطقی باورهای تغییر بر رفتاری
بین نتایج تحلیل آنکوا نشان داد که  .بود مواد مصرف سوء دارای
ر باورهای غیرمنطقی آزمون متغیهای آزمایش و کنترل در پسگروه

داری وجود دارد. تفاوت معنی >٠١/٠pآزمون در سطح با کنترل پیش
رفتاری -درمانی شناختیگروه به عبارت دیگر نتایج نشان داد که 

شده  مصرف مواد باورهای غیرمنطقی افراد دارای سوء باعث کاهش
 ]12[همکاران و چهرطباطبایی پژوهش نتایج با نتیجه این .است
- شناختی درمانی گروهکه  داد نشان پژوهش این است. همسو
 و بوده ثروم معتادین غیرمنطقی باورهای کاهش در رفتاری
 مخدر مواد مصرف سوء به نسبت را آنها مثبت نگرش تواندمی
 شدت بین که نداهکرد گزارش ]23[همکاران و عابدی دهد. تغییر
 این دارد. وجود دارمعنی رابطه غیرمنطقی باورهای و اعتیاد
 نماید بروز شناختی اختالل نتیجه در تواندمی غیرمنطقی باورهای

 از شود،می مناسب راهبردهای و رفتارها انتخاب کاهش سبب و
 اختالل این کنترل در تواندمی رفتاری -شناختی هایدرمان رو، این

 حاضر پژوهش هاییافته با یافته این .]24[باشد ثرمو شناختی
 که است شده عنوان دیگر پژوهشی در همچنین است. همسو

 از ناشی مخدر مواد به وابسته بیماران در غیرمنطقی اورهایب
 در ناتوانی خود، از حد از بیش انتظارات گناه، احساس شرمساری،

 درمانی گروه و است ولیتئمس احساس عدم و همدلی ابراز
 ثرمو معتادان غیرمنطقی باورهای این تغییر برای رفتاری- شناختی
 شد داده نشان حاضر، پژوهش با همسو پژوهشی در .]17[شد واقع
 یهالفهوم تیریمد و کنترل یبرا یرفتار- یشناخت درمان که

 این اثربخشی .]22[تاس ثروم معتاد، افراد یرمنطقیغ یباورها
 و تفسیر که دانست باید غیرمنطقی باورهای تغییر در را مداخله
- شناختی درمانی گروه سازد،می مختل واقعیات از را فرد ارزیابی
 احساس چون آوریاضطراب عقاید اصالح و کاهش به رفتاری
 رخوت و یسست اضطراب، گناه، دفاع، خصومت، مقاومت، خشم،
 مواد مصرف آنها، مرور با فرد که شودمی منجر كنترل عدم و مفرط
 و آوراضطراب افکار تغییر .]25[نمایدمی توجیه خود، تسکین برای را

 در که فردی بین تعامالت و سازگارانه ایمقابله هایمهارت تقویت
 این تواندمی شود،می حاصل رفتاری- شناختی درمان نتیجه

 همچنین .نماید کنترل مواد، مصرف سوء تداوم برای را توجیهات
 احساس یزندگ لیمسا با ییارویرو در تا نمایدمی کمک آنها به

 سبب رفتاری،-شناختی درمان دیگر، عبارت به .دنماین توانمندی
 هایمداخله کاربردنبه برای فرد خودکارآمدی احساس تقویت
 به و شودمی زندگی رویدادهای با مواجهه جهت در سودمند رفتاری
 هایدرمان از استفاده و غیرمنطقی باورهای شناسایی ترتیب این

 ثروم اعتیاد عود کنترل در تواندمی هاآن تغییر برای مناسب
 شناختیروان و فردی مشکالت از بسیاری ریشه بنابراین .]16[باشد
 درمان و است آنان غیرمنطقی و شدهتحریف باورهای معتاد افراد

 و هیجان افکار، منطقی چرخه یاددادن طریق از رفتاری- شناختی

 شرایط، با هاآن واقعی و خیالی سازیمواجهه و معتاد فرد به رفتار
 افکار و باورها کاهش باعث و شده شناختیروان بازسازی به منجر
   شود.می منطقیغیر
 در کنترل و آزمایش هایگروه بین که داد نشان آنکوا تحلیل نتایج
 >٠٥/٠p سطح در آزمونپیش کنترل با خودپنداره متغیر آزمونپس

 گروه که داد نشان نتایج بنابراین دارد. وجود داریمعنی تفاوت
 سوء دارای افراد خودپنداره افزایش باعث رفتاری-شناختی درمانی
 پژوهش هاییافته با یافته این است. شده مواد مصرف

 - شناختی درمان اثربخشی زمینه در ]26[همکاران و کالنترهرمزی
 است. سوهم معتاد افراد خودپنداره و خودکارآمدی بر رفتاری
- شناختی گروهیهمشاور اثربخشی یزن ]27[همکاران و اصل غریبی
 را سینه سرطان به مبتال زنان افسردگی و خودپنداره بر یرفتار
 دریافتند پژوشی در ]28[همکاران و روپکه .کردند گزارش داریمعن
 زنان در خودپنداره وضوح افزایش در دیالکتیک درمانی فتارر که

 و کیانی .است بوده ثروم مرزی شخصیتی اختالل به مبتال
 و یرفتار-شناختی درمان شیوه دوکه  ندداد نشان ]29[همکاران
 که افرادی خودپنداره و مرضی میعال بهبود در متقابل رفتار تحلیل
 این با د،دارن داریمعن اثربخشی اند،شده عاطفی شکست دچار
 بوده بیشتر متقابل رفتار تحلیل یپایدار و اثربخشی که تفاوت
 اثربخشی هدف با که پژوهشی در ]30[همکاران و کمرزرین .است
 میعال کاهش و خودپنداره افزایش بر رفتاری-شناختی درمان
 درمان که ندداد نشان شد، انجام مواد به وابسته بیماران در اعتیاد

 دوز و اعتیاد میعال کاهش خودپنداره، افزایش در رفتاری- شناختی
  .دارد دارییمعن تاثیر مخدر مواد به وابسته بیماران دارویی

 رفتاری-شناختی درمان که کرد بیان توانیم نتیجه این تبیین در
 در و معتاد افراد مندیتوان و ارزشمندی احساس گیریشکل در

 مصرف سوء به مبتال افراد است. ثرمو آنها خودپنداره بهبود نتیجه
 اهمال( رفتاری ناکارآمد یراهبردها از فراوان استفاده دلیل به مواد
 فکری، نشخوار( شناختی ،)گیریگوشه اجتناب، رخوابیپُ  کاری،
 یهاهداد روی افراطی تحلیل و تجزیه گذشته، منفی خاطرات مرور

 خودسرزنشگری کردن،گریه( هیجانی و )گذشته ناخوشایند
 ناخوشایند اتفاقات یهانخ سر به شدید هیجانی یهاواکنش
 به درمان این هستند. برخوردار پایینی بسیار خودپنداره از )گذشته
 و ثرمو رفتاری هایمهارت آموزش با که نمایدمی کمک معتادان
 باشند داشته ایمن و ثباتبا خودپنداره مخرب، هایشناخت تغییر
 دهد.می افزایش را فرد اجتماعی و فردی سازگاری میزان و

 اجتماعی اتانحراف برابر در فرد تا شودمی موجب مثبت خودپنداره
 خصوص در شدهانجام تحقیقات .بدیا مصونیت زیادی حد تا

 سوء بین که داد نشان مواد مصرف سوء دارای افراد خودپنداره
 که طوری به دارد وجود دارییمعن ارتباط خودپنداره و مواد مصرف
 پایین سطح دارای دارند مواد مصرف سوء شدتبه که افرادی

 خودپنداره افزایش سبب حاضر درمانی نتایج .]11[هستند خودپنداره
 بر آن مخرب اثرات و مواد از استفاده سوء کاهش نتیجه در و

 مواد شد. باورها و افکار احساسات، مانند شناختی، رویدادهای
 با غیرمستقیم یا مستقیم را شناختی رویدادهای تواندمی مخدر
 درمانی گروه دهد. قرار ثیرتا تحت هانگرش و باورها تغییر

 یراهبردها بخش تداوم هاییسممکان قطع با رفتاری- شناختی
 گذشته ناخوشایند اتفاقات با مکرر درگیرشدن از را او توجه ناکارآمد
 تمرکز و توجه که دهدیم را توانایی این فرد به و کندیم خالص
 نجات رفتاری و هیجانی- شناختی معیوب یهاحلقه دام از را خود
 از پس شود. معطوف خود زندگی خوشایند جوانب بر بتواند و دهد

 هاآن در اندیشیمثبت و مثبت افکار افراد، روانی پریشانی کاهش



 ۱۰۹  سوء مصرف مواد مخدر یخودپنداره افراد دارا شیو افزا یرمنطقیغ یبر کاهش باورها یرفتار- یشناخت یگروه درمان یاثربخشــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 در و توانایی و کارآمدی مورد در آنها طرحواره و شودیم بیشتر
   یابد.یم افزایش خودپنداره نتیجه
 بود. پیگیری مرحله نبود حاضر پژوهش محدودیت ترینمهم

 شهر در مواد مصرف سوء به مبتالیان روی پژوهش این همچنین
 پژوهش این از حاصل نتایج بایستیم لذا است، هشد انجام اهواز
 نتایج داد. تعمیم جامعه یهاگروه و افراد سایر به احتیاط با را

 از یکی رفتاری-شناختی درمان که دهدمی نشان هاپژوهش
 پیشنهاد .است اعتیاد به گرایش عود کنترل بر ثرمو هایدرمان
 مورد غیره و عاطفی شخصیتی، متغیرهای در درمان این شودمی

 انواع در تفکیک به پژوهش این همچنین گیرد. قرار بررسی
 و مدرسه هایآموزش شود. انجام نیز صنعتی) و (سنتی اعتیادها
 نوجوانان غیرمنطقی باورهای تغییر و شناسایی زمینه در هارسانه
 همچنین باشد. مواد به گرایش برای پیشگیرانه اقدامی تواندمی

 افراد خودپنداره افزایش در ارتباطی و اجتماعی هایمهارت ارتقای
 موادمخدر به هاآن گرایش کنترل در تواندمی اعتیاد، خطر معرض در
  باشد. ثرمو
  

  گیرینتیجه
 و یرمنطقیغ یباورها کاهش بر یرفتار- یشناخت یدرمانگروه
  .است ثروم مخدر مواد کنندگانمصرفءسو خودپنداره یشافزا
  

 کلیه از که دانندمی الزم خود بر نویسندگان قدردانی: و تشکر
 تشکر و تقدیر اند،داده یاری را ما پژوهش این در که کنندگانشرکت
  آورند. عمل به

 و اهداف مورد در کنندگانشرکت به پژوهش این در اخالقی: تاییدیه
 رد ترکش یبرا امهنتضایر و دش داده کافی اطالعات درمان ندرو

 اسالمی آزاد دانشگاه ییدتا مورد پژوهش این د.ش خذا تجلسا
  .است ۱۰۶۲۰۷۰۵۹۵۲۰۷۹ اخالق کد با  اهواز واحد
 در اين پژوهش وجود یمنافع تعارض هگونهیچ منافع: تعارض

   د.دارن
 پژوهشگر اول)، ویسنده(ن مسیحی زهرا سندگان:ینو سهم

 همائی رضوان ؛)%٥٠( مقدمه آماری/نگارنده اصلی/تحلیلگر
  )%٥٠( شناس/روشبحث نگارنده /مقدمه نگارنده )،دوم (نویسنده
 ارشد کارشناسی نامهپایان از رگرفتهب شپژوه ینا مالی: منابع
 نویسندگان توسط پژوهش این مالی اعتبارو  است اول ویسندهن

  است. شده تامین
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